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BESKRIVNING

Solen skiner på semesterön Fuerteventura och eremiten Erhard Jörgensen lever ett lugnt liv och pysslar
om sina getter. Han kan inte längre köra taxi eller spela piano, så han försörjer sig genom att hitta
bortsprungna hundar och stulna mopeder. Men för att fly ensamheten tar han ett jobb som ingen annan vill
ha, och riskerar då allt.Kontinenten Afrika kämpar med ekonomisk instabilitet och tusentals flyktingar
försöker ta sig till Europa, många genom Fuerteventura. Samtidigt anländer ett tv-team till öns lilla
flygplats för att spela in ett avsnitt av reality-serien De saknade, med målet att hitta den kända Les pappa.
Men hon vill hellre hitta sin far död än levande, och Erhard vill inte bli hittad överhuvudtaget. Le är
dessutom en opålitlig kvinna med en förkärlek för piller, och en vana att få som hon vill.Ännu en gång
finner Erhard sig intrasslad i ett mystiskt fall där han tar sig vatten över huvudet för att finna sanningen.De
saknade är en fristående fortsättning på den prisbelönta spänningsromanen Eremiten.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

De saknade - Thomas Rydahl - adlibris.com

De saknade Ett misstag kan kosta dig allt Lugnet i den sömniga kuststaden Macduff avbryts tvärt då en
liten flickkropp spolas upp på land. Polisen kallar in ...

De saknade - Bokfabriken

Norge Helikopter ska på nytt skickas upp för att försöka hitta de fyra skidåkare, däribland en svensk kvinna
i 30-årsåldern, som försvann i ...

Saknade te havs - Wikipedia

Bild 1 av 2 En polisbil på plats under sökandet efter den svenska kvinnan och de tre finska männen som
försvunnit i de norska fjällen. Foto: Terje ...
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